В і с т і Української Католицької Парохії Святої Покрови
St. Mary’s Church Bulletin
40 Notre Dame Ave., Sudbury On, P3C 5K2 Parish Tel. (705) 675-8244
Website: www.saintmarysudbury.com
Email: stmaryssudbury@yahoo.ca
https://www.facebook.com/stmarysukrainiancatholicchurchsudbury
Pastor: Fr. Petro (Peter)Bodnar
DIVINE LITURGY:
SUNDAY: 9:00 a.m. (Ukrainian) SUNDAY 10:30 a.m. (English)
SATURDAY : 4:00 pm (English)
Confession:
Before Divine Liturgies 9:00 am and 10:30 am on Sundays or anytime upon request.
Baptisms & Marriages:
By prior arrangement (at least 1 year before the marriage date), through the parish office.
Visitations & Anointing of the Sick: Please notify the office if a member of your family is in need of a visit.
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October 4, 2020

18 Sunday after Pentecost - Gregorian

Prayer Intentions
Sunday

9:00 am
For Parishioners
10:30 am
Thanksgiving – Wedding Anniversaries: Jean Jerry
Gaba (43 years) Kathy & Brent (11 years) and Amy & Greg (5 years
Monday
No Divine Liturgy
Tuesday
No Divine Liturgy
Wednesday 4:30 pm
+ Joseph Szramowiak – Sofia & Walter Szaryj
Thursday
No Divine Liturgy
Friday
No Divine Liturgy
Saturday
4:00 pm
+Kevin, Lorraine, Emily Houle and Michael – Fr.
Peter
Sunday
9:00 am
+ Maria Selisnyj - family
10:30 am
For Parishioners

MASKS ARE NOW MANDATORY - IN CHURCH.

E transfers are still accepted - Thank you to all who continually supported our
parish during interesting times.

Thanksgiving Luncheon – Thursday, October 8th, 2020 11:00 –
2:00pm $12 meal (3 pyrohy, 2 cabbage rolls, sausage, sauerkraut,
borscht soup). All pre-orders must be placed by Tuesday, October 6th,
2020. Call the kitchen at 675-1581 or the office at 675-8244.
«…На твоє слово закину сіті»
У житті, буває, настають хвилини знеохочення, відчаю, коли опускаються
руки. Часто, коли зустрічаємо людей, які у відчаї і нічого не можуть вдіяти,
то нам здається, що і ми нічого не можемо для них зробити. І, з людського
погляду, це правда.
Сьогодні бачимо, що апостоли не можуть зловити риби, це їм не вдається,
однак замість зневіритись і впасти у відчай апостол Петро на слово Христа
закидає сіті. Тобто: він йде супроти того, що підсказує йому людська
логіка, а діє силою своєї віри, довіри до Христа. Так і ми маємо жити цією
вірою в наших обставинах, навіть якщо та реальність, яку ми бачимо,
виглядає безнадійно, яку неможливо змінити. І як апостоли довірили свою
ситуацію Христові та кинули сіті, тому й зловили багато риби, так і в
нашому житті, якщо будемо діяти всупереч обставинам і довіряти
Богові, то будемо здобувати багато!
«Нехай дає кожний, як дозволяє серце»
Майже всі ми, коли час від часу задумуємось, що я можу зробити в цьому
світі, як я можу перемінити когось, як я можу змінити моральну, політичну
чи економічну ситуацію, почуваємось безпорадними. Певно ж, що маємо
найперше змінювати себе, і тоді все навколо зміниться. Як також

усвідомимо й те, чого Бог від нас хоче у тій чи іншій ситуації: щоб ми
зробили те, на що ми здатні.
У кожній ситуації ми щось здатні зробити, як каже сьогоднішнє Євангеліє,
як дозволяє серце. Кожен може зробити щось, що є в його силах, а тоді
Бог це помножить. Тому не турбуймося про великі речі. Дивімось, що ми
можемо зробити в конкретній проблемі, з цією конкретною людиною. А ми
завжди щось можемо і на щось здатні. Коли зробимо хоч щось, то Бог зуміє
це помножити. Не біймося робити речі малі, а з них неминуче вийдуть речі
великі!

Let me now sing of my friend . . . concerning his vineyard. (Isaiah 5:1)
Vineyards appear in Scripture time and again. In fact, they are in three of today’s
four readings. Usually, as today’s psalm response says, a vineyard is “the house of
Israel,” which belongs to God.
Isaiah’s song of the vineyard seems to be a gloomy tale for Israel—a carefully
cultivated vineyard bearing only wild grapes, and an owner who allows it to fall to
ruin. While Isaiah doesn’t guarantee what God will do with his people, it’s pretty
certain that if nothing changes and they continue in their sin, they will experience
the effects of cutting themselves off from God.
But even in the midst of this grim story, there is hope. Don’t forget that the
landowner tirelessly cultivates his vineyard. He doesn’t give up! Yes, God expects to
see fruit from his people, but only because he knows we can bear fruit. And yes, when
we separate ourselves from God, we experience the consequences. But God
constantly calls us back and offers us his help. That’s cause for hope.
Think about the way Isaiah’s landowner took great pains to prepare and protect his
vineyard. He planted it in fertile, well-cleared soil. He planted a hedge around it and
built a tower to watch for enemies. Similarly, God plants us in his grace and gives
each one of us all the nourishment we need to flourish under his care.

Baptism makes you his own. The Sacraments of the Eucharist and Reconciliation
nourish and restore you. The Holy Spirit lives in you and, like living water, helps you
grow in holiness. What’s more, your brothers and sisters in the Lord, like the other
vines in the vineyard, support and encourage you along the way.
God takes great pains to cultivate you like a precious vine. The grace for you to grow
to love him more and bear fruit for his kingdom—it’s all there waiting for you. Take
hold of it!
“Heavenly Father, help me to respond to your relentless grace and to bear fruit for
you!”

